
 

 

 

ત્વરિત જાહેિાત માટ ે                    

 

ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટન ખાતનેા ગાડડન સ્ક્વિેમાાં NBAની ફાઇનલ મચેન ું જીવુંત પ્રસારણ 

 

બ્રૅમ્પટન, ઓન્ટારરયો (29 મ ે2019) – ટોરોન્ટો રૅપ્ટસસની NBAની ફાઇનલમાું ઐતતહાતસક આગેક ચન ે– જે આજરિન સ ધીમાું આ તસતધધ 

મેળવનાર કેનેડાની સહ  પ્રથમ ટીમ છે – તેન ેઉજવવા સીટી ઓફ બ્રૅમ્પટન ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટન ખાતેનાું ગાડસન સ્ક્વેરમાું તમામ ફાઇનલ 

ગેમ્સન ું જીવુંત પ્ િસાિણ કિવામાાં ગૌિવની લાગણી અનભુવ ેછે. 

 

ગાડડન સ્ક્વેિ દ્વાિા ટોિોન્ટો િૅપ્ટસડ અને હાલનાાં ચેમ્મ્પયનો ગોલ્ડન સ્કટેટ વૉરિયસડ વચ્ચ ેથનાિ મેચની મ્સરિઝ બહાિ િાખવામાાં આવનાિ મોટા 

સ્કરીન પિ પ્રસારિત કિવાના સવડ હ્કો મળવી ચુ્યુાં છે જે ગુરૂવાિે, મ ે30ના રોજ રાત્રે 9 વાગ્યે શરૂ થશ.ે 

 

ચાહકોને પોતાની ખુિશીઓ અન ેબ્લેંકેટો સાથ ેલાવીન ેઅત્યાંત િોમાાંમ્ચત બનવાની સાંભાવના ધિાવતી મ્સરિઝ માટે તૈયાિ િહેવા આહ્વાન 

આપવામાાં આવે છે જેમાાં િપૅ્ટિ સ્કટાિ કાવહી મ્લઓનાડડ અને વૉરિયિના સ્કટાિ મ્સ્કટવન કિી વચ્ચે મુકાબલો થશે. 

 

ગાડડન સ્ક્વેિ જે ડાઉનટાઉન બ્રમૅ્પટનમાાં મ્્વન અને મેઇન સ્કરીટનાાં ખુણે મ્સ્કથત છે તમેાાં ગમ્મતભયાડ મ્વમ્વધ પ્રોગ્રામમાંગ, ઇવેન્્સ થશ ેજેમાું 

આખા વર્સ િરતમયાન તમામ વયના લોકો માટને ું મનોરુંજન હશ.ે 

 

અહીં વધ ુજાણકાિી મેળવો www.brampton.ca/gardensquare  

 

અવતિણ 

 

"કૅનેડા માટ ેઆ એક રોમાુંચક સમય છે અન ેઅમન ેઆવી ઊર્જસ બ્રૅમ્પટન ખાતે લાવતા ગૌરવની લાગણી થાય છે. GTAના તમામ તવસ્કતારોના 

તનવાસીઓ સાથ ેમળી અહીં આવીન ેટોરોન્ટો રૅપ્ટસસન ેઅહીં જ આપણા ડાઉનટાઉન બ્રૅમ્પટનના હાિસ સમા ગાડસન સ્ક્વેરમાું અમારા 100 

ફુટના સ્કરીન પર તચઅર કરી શકશે." 

 

- મેયિ પેરરક બ્રાઉન (Mayor Patrick Brown) 
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કનૅડેાના સૌથી ઝડપી તવકાસ કરતા શહરેો પકૈી એક તરીક ેબ્રમૅ્પટનમાું 650,000 લોકો વસ ેછે અન ેતમાું 70,000 વ્યાપારો છે. અમ ેજે કઈ કરીએ છીએ તેનો હાિસ છે લોકો. 

અમન ેઊર્જસ મળ ેછે અમારા તવતવધ સમાજોમાુંથી, અમ ેરોકાણ માટે આકર્ણન ું કેન્ર છીએ અન ેઅમ ેતકતનકી અન ેપયાસવરણીય નતવનતા તરફ િોરી જતા પ્રવાસન ું નેતતૃ્વ 

કરીએ છીએ. અમારી ભાગીિારી એવા તનરોગી શહેરના તવકાસ માટે છે જે સ રતિત, ટકાઉ અન ેસફળ હોય. અમારી સાથે Twitter, Facebook, અન ેInstagramપર 

જોડાવ. અહીં વધ  ર્જણકારી મેળવો www.brampton.ca. 

 

http://www.brampton.ca/gardensquare
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 
 

 

 

મ્મરડયા સાંપકડ: 

મોમ્નકા દુગ્ગલ  

કોઓર્ડડનેટિ, મ્મરડયા એન્ડ કમ્યુમ્નટી એંગેજમેન્ટ  

વ્યૂહાત્મક સાંવાદ   

સીટી ઓફ બ્રૅમ્પ્ટન 

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

